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   A reversão nas expectativas do 
mercado em relação a  retração da 
economia em 2016, que começa 
a se afastar de -3,0% para –3,5%, 
aprofundando a recessão,  e no tocante 
a recuperação para 2017 com a taxa  
se deslocando do patamar próximo a 
mediana de 1,4% para 1,0%, no cenário 
hoje considerado otimista, uma vez 
que o FMI projeta crescimento de 0,5%, 
esboça um cenário de recuperação 
lenta e, em função das incertezas 
domésticas e externas, instável. A 
pirora de alguns indicadores no terceiro 
trimestre como da produção industrial 
que caiu 1,1%, feito o ajuste sazonal, 
enquanto o volume de vendas no varejo 
ampliado recuou 2,7%   contribuiram 
para as mudanças nas projeções da 
economia brasileira acima apontadas. 
Os fatores por trás destes indicadores 
negativos mantém-se, basicamente, os 
mesmos: a) aumento paulatino na taxa 
de desemprego, conforme gráfico nº 2, 
que já alcança aproximadamente doze 
milhões de pessoas e com perspectiva 
de crescimento; b) mesmo em 
processo de desalavancagem, a taxa 
de endividamento das famílias ainda 
é muito elevada, em torno de 43% da 
renda, segundo o Banco Central, o que 
limita o seu potencial de consumo; c) o 
crédito tanto para famílias como para 
empresas ainda continua racionado 
principalmente com o aumento 
significativo da provisão de crédito 
duvidosos por parte dos bancos, com 
médias móveis crescentes como pode 
ser visto no gráfico nº 3; d) além da 
dificuldade de acesso ao crédito, a 
redução gradual da taxa básica de 
juros praticada pelo BCB,  discutida 
no próximo tópico, tem frustrado 
as expectativas dos empresários;  e) 
começa a arrefecer os efeitos positivos 
da desvalorização cambial, realizada 
em grande parte no ano de 2015, 
sobre as exportações, principalmente 
industriais, sem que haja compensação 
no mercado interno com o processo 
de substituição de importações; 
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e f ) o forte crescimento da produção de 
bens de capital, estimado por alguns 
empresas de consultoria da ordem de 
6,8% no segundo trimestre em relação 
ao primeiro, sinalizando uma possível 
retomada dos investimentos, não se 
manteve no terceiro trimestre, com o 
estas empresas estimando retração 
em torno de 2,0% para este período.

Em função dos efeitos desses fatores 
na damenda por bens e serviços 

da economia, alguns bancos e 
consultorias passaram a projetar 
retração na margem de 1,0% do PIB 
no terceiro trimestre de 2016 e entre  
0,2% e 0,6% no quarto trimestre. Caso 
estas estimativas se confirmem, não 
só a retomada seria retardada  como 
o desempenho da economia em 
2017 seria afetado negativamente 
em  virtude  da herança estatística  
(o “carry over’) de 2016 para 2017 
que seria pior: saindo de  0,2% para 

 0,8%.   Neste cenário ainda não estaria 
precificada a vitória de Trump nas 
eleições presidenciais americanas 
e os efeitos de suas propostas de 
campanha de aumento de gastos 
públicos em investimentos em 
infraestrtura e de protecionismo, 
se concretizadas, sobre as politicas 
monetária e de  comercio internacional 
dos EUA com reflexos globais.   
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Banco Central corta em 0,25% a taxa Selic

O Banco Central do Brasil iniciou 
o processo de redução da selic na 
última reunião do Comitê de Política 
Monetária (COPOM), com um corte 
de 0,25%. A questão em aberto diz 
respeito ao ritmo e dimensão do 
ciclo de baixa da taxa básica de juros. 
O próprio BCB tem condicionado 
o processo de ajuste monetário ao 
cumprimento da meta de 4,5% de 
inflação em 2017 e andamento das 
reformas fiscal e previdenciária.  
Alguns fatores, todavia, tem levado 
o mercado a apostar em ritmo lento 
com cortes parcimoniosos na selic, 
ou seja, apesar da aprovação pela 
Câmara dos Deputados em dois 
turnos da PEC 241, que estabelece 
um teto para os gastos primários 
para os próximos vinte anos com 
base na inflação do ano anterior,  e da 
perspectiva favorável de aprovação 
no Senado, a eleição do Trump 
para a Casa Branca aumentou a 
instabilidade do mercado financeiro 
com acentuada desvalorização do 
real em relação ao dólar frente a 
perspectiva de aumento da taxa de 
juros dos EUA, o que pode colocar 
em risco o cumprimento da meta de 
inflação em 2017. Ademais, além do 
contexto internacional mais instável, 
o cenário político para o próximo 

ano ainda é de muita incerteza, ano 
em que o governo tentará aprovar a 
reforma da Previdência considerada 
pelo mercado como crucial para 
ajuste estrutural das contas públicas.  
Em função do aumento dos fatores 
de risco, o mercado financeiro, 
segundo o relatório FOCUS de 
14/11/2016 do BCB, já diminuiu para 
0,25% sua estimativa de corte para 
a próxima reunião do COPOM, com 
a selic fechando 2016 a 13,75%aa. 
Como a perspectiva de inflação para 
os próximos doze meses continua 
caindo, mesmo com a redução da 
selic do patamar de 14,25% para 
13,75%, a taxa básica real subiria 
para 8,4%aa mantendo o Brasil 
em primeiro lugar em um ranking 
de 40 países. O mais preocupante, 
como pode ser visto no gráfico 
abaixo elaborado pelo site MoneYou 
em parceria com a Infinity Asset 
Management, é que tanto a taxa real 
com base na inflação acumulada 
nos últimos dozes meses como a 
com base na inflação projetada para 
os próximos doze meses estão em 
trajetória de alta, com implicações 
negativas para o ajuste patrimonial 
de famílias e empresas.    
Como destacado no Panorama 
anterior, os riscos para atividade 

econômica do BCB ajustar 
parcimoniosamente a taxa básica 
não podem ser desconsiderados 
em função dos seguintes aspectos: 
efeitos negativos sobre a saúde 
financeira das famílias e empresas 
que estão em processo de 
desalavancagem, impactando 
a capacidade das primeiras de 
consumir e destas últimas de investir, 
produzir e gerar emprego; piora 
das contas públicas em função do 
impacto negativo da recessão sobre 
a arrecadação das receitas fiscais, 
que em setembro registrou queda 
real de 10,0%, e dos juros altos sobre 
a dívida pública; instabilidade da 
taxa de câmbio, que apreciou 20% 
de janeiro a setembro, e após a 
eleição do Trump nos EUA depreciou 
7,2% em cinco dias,   com efeito 
perniciosos para a retomada da 
indústria por meio das exportações 
e da substituição de importações. 
Aliás, a instabilidade cambial tem 
frustrado os empresários em função 
dos efeitos negativos sobre as 
exportações em um momento em 
que o mercado interno não tem 
reagido no segundo semestre como 
era esperado pelas empresas.
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A produção Industrial Brasileira em setembro de 2016

O desempenho da indústria 
brasileira em setembro de 2016 
apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal,  elevação na 
margem de 0,5%. Na comparação 
com o mesmo mês em 2015 a 
indústria registrou queda de  
4,8%. De acordo com o Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento 
da Indústria (IEDI) ,  “depois de 

um terceiro trimestre que sob 
qualquer critério não deixou de 
ser ruim, não surpreendente que 
os indicadores de confiança dos 
empresários industriais tenham 
caído em outubro. Como eram as 
expectativas em relação ao futuro 
que estavam proporcionando o 
avanço da confiança, é preciso 
que a evolução efetiva da 

indústria venha a validá-las. 
Sem isso, corre-se o risco de, 
antes mesmo de ter um efeito 
positivo sobre os investimentos, 
as expectativas mais favoráveis 
voltem a se deteriorar ou então 
estancar sua melhora. Por 
isso, espera-se que o recuo de 
outubro seja apenas pontual.”

Ainda, segundo o 
IEDI, “o nível de utilização 
da capacidade instalada da 
indústria de transformação, 
de acordo com a série da FGV 
com ajustes sazonais, foi de 
74,7% em setembro de 2016, 
0,9 p.p. superior ao patamar 

registrado em agosto. Esse 
grau de utilização, entretanto, 
continua muito inferior à média 
histórica do próprio indicador 
(80%, considerando-se os 
últimos 60 meses).  O indicador 
da CNI também aponta para 
um nível historicamente baixo 

da utilização da capacidade: 
76,9%, em setembro de 2016, 
contra 80,7% na média dos 
últimos 60 meses. Em relação 
a agosto (77,2%), na série com 
ajuste sazonal,  houve declínio 
de 0,3 p.p. do indicador.”
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